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WANDELROUTE door Noordbarge, 
met nummers van bijzonderheden. 

Wij wensen u veel plezier in ons mooie dorp.

Inleiding
Het dorp Noordbarge is een esdorp, gelegen in de 
gemeente Emmen. In 2020 telde het dorp 1.090 
inwoners. De naam Barge is ontleend aan een 
opstuwing in het Landschap. In 1381 sprak men 
voor het eerst van ‘Berghe’. Noordbarge is het 
oudste dorp van Drenthe en misschien wel van 
heel Nederland.

-1
We starten onze wandeling bij Hotel ten Cate. We 
steken de Noordbargerstraat over en gaan verder 
op de Huizingsbrinkweg.

We houden links aan en gaan verder op de Oude 
Zuidbargerstraat -2.

Bij huisnummer 6 slaan we links af naar Het 
Groene Loo; we lopen tot aan het fietspad
van de Hondsrugweg -3, hier slaan we rechtsaf, 
langs het fietspad tot voor de bungalows na het 
bos. Hier gaan we rechts het smalle fietspad op. 
Dit is de Hogewandweg (er staat geen naam bij, 
die vind je pas aan het eind van de weg).
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We wandelen door tot de Oude Zuidbargerstraat, 
deze steken we over en gaan verder op de 
Middenstraat; hier rechts aanhouden. De Midden-
straat blijven volgen. -4

Bij het kunstwerk -5 gaan we linksaf de 
Scheperstraat in. (Voorzichtig lopen vanwege 
onregelmatige keienbestrating!)

Aan het einde van de straat gaan we rechtsaf de 
Huizingsbrinkweg op. -6

We lopen door tot aan het Oranjekanaal en slaan 
dan rechtsaf de Laadweg op. -7

We lopen tot aan de Ermerweg. Deze steken we 
over (Voorzichtig oversteken!) en slaan rechtsaf. 
We gaan op het voetpad verder. -8 Hier kunnen we 
de route uitbreiden met 2 km. (zie bladzijde 4)

We wandelen tot aan de Noordbargerstraat. Hier 
gaan we naar rechts en steken de Ermerweg over 
(Voorzichtig oversteken!) en vervolgen onze route 
op de Noordbargerstraat. -9, -10

We lopen tot aan Hotel ten Cate, waar onze 
wandeling begon.
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Uitbreiding route met 2 km

We gaan linksaf de brug over en slaan direct 
linksaf. We lopen langs het Oranjekanaal tot aan 
de Siebrandsbrug. -11

Bij de brug rechtsaf de Huizingsbrinkweg op. 
Deze straat uitlopen tot het einde van de weg. Hier 
slaan we rechtsaf naar het Zuideinde. -12

Het Zuideinde uitlopen tot het fietspad van de 
Ermerweg. We slaan linksaf over het fietspad en 
steken de Nieuw-Amsterdamsestraat over. We 
lopen nu rechtdoor over het fietspad tot aan het 
Noordbargerbos. -13

Na ongeveer 100 meter de straat oversteken. Daar 
ziet u ‘De DIK(ste) STIEN’ van Drenthe. -14

U loopt het bos in via het brede bospad. Het 
eerste bospad rechtsaf en nu doorlopen tot de 
parkeerplaats. Hier gaat u linksaf het voetpad 
van de Ermerweg op. Nu doorlopen over de brug 
van het Oranjekanaal en verder gaan met punt 8. 
(bladzijde 3)



5Lijst met bijzonderheden

-1
Hotel ten Cate werd in 1954 door Geert en Trijntje 
ten Cate uit Hardenberg gebouwd. Thans heeft 
het vierde geslacht Ten Cate de leiding van dit 
hotel. Het hotel wordt ook wel het Toyisme Hotel 
genoemd naar de gelijknamige groep kunstenaars 
die het ontwerp en de beschilderingen maakten. 
Aan de zuidkant zijn er beschilderingen van het 
boerenleven in Noordbarge.

-2
Het pand aan de Oude Zuidbargerstraat 6 is 
het enige rijksmonument in Noordbarge. Het 
deed vroeger dienst als winkel en er was een 
fietsenmakerij gevestigd. Het pand dateert uit 1920.
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-3
Het gebied op het einde van de straat aan de 
rechterkant noemt men Het Hoge Loo (loo 
betekent bos). Dit wordt thans doorsneden door 
de Hondsrugweg. Het is het oudste bewoonde 
gebied op het Drents plateau. Sinds de 
Trechterbekercultuur is deze plek onafgebroken 
bewoond geweest. Bij archeologische 
onderzoeken zijn spectaculaire  vondsten uit de 
Romeinse tijd en nederzettingen en grafvelden uit 
de Bronstijd (1200 voor Chr.) en IJzertijd (800 
voor Chr.) gedaan. Er zijn hier twee grafheuvels 
gevonden met in totaal 200 urnen. 

Reconstructie van een nederzetting in de Midden Bronstijd, 
ca. 1400 v. Chr.
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-4
In 1981 werd in Emmen de Zuidenveld Tentoon-
stelling gehouden. Noordbarge deed ook mee en 
bouwde op een boerenwagen een stoetbakoven 
(stoet is brood). Na afloop van deze gebeurtenis 
heeft men de oven op de grote brink geplaatst. 
Ieder jaar in de tweede week van juni vindt hier 
het Stoetbakkenfeest plaats. Er wordt vers brood 
gebakken en verkocht; tal van activiteiten vinden 
hier plaats met honderden bezoekers die zich 
gedurende twee dagen vermaken.
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Beeldend kunstenaar Homme Veenema 
kreeg in het jaar 2000 de opdracht van 
Plaatselijk Belang Noordbarge een 
kunstwerk te vervaardigen, waarin 
tot uiting moest komen ‘Noordbarge 
door de jaren heen’. In het kunstwerk 
zijn alle belangrijke onderwerpen uit 
het dorp afgebeeld. Het kunstwerk is 
vervaardigd uit het tropische hardhout 
Billinga. 

-6
Aan de rechterkant van de 
Huizingsbrinkweg heeft 
men een overzicht op het 
complex van de JWG (Jehova 
Wachttoren Genootschap). 
Het hoofdkantoor werd in 
1983 geopend. Het complex 
is 4,5 ha groot. Het is een 
combinatie van wonen, 
werken en recreëren. De 
bevolking van Noordbarge 
was tegen de komst van het 
complex, maar protesten 
mochten niet baten.

De weilanden met lagere school vóór 
de bouw van het JWG-complex
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We zijn aangekomen op de Laadweg en de naam zegt het 
al, hier werd geladen en gelost. Tussen 1853 en 1858 werd 
het Oranjekanaal met de schop gegraven. Het sneed het 
dorp Noordbarge doormidden en zo ontstonden de namen 
‘Darp’ en ‘Urk’. Darp was het op landbouw afgestemde 
deel, waar de boeren woonden en Urk was gericht op de 
scheepvaart en het transport. De naam Urk is ontstaan door 
de werkloosheid tijdens de winter. Om te zorgen voor het 
nodige inkomen ging men vissen. De vangst werd verkocht. 
In de haven ontwikkelde zich een belangrijke handel: er 
werd turf, aardappelen, kunstmest, graan enz. vervoerd. Ook 
de voorzieningen werden beter. Er kwam een winkel annex 
café en joodse handelaren vestigden hier hun zaak. Het 
Oranjekanaal en Noordbarge hebben een belangrijk aandeel 
gehad in de ontwikkeling van Emmen. Ter herinnering aan 
al deze activiteiten is in de haven in 2000 een kunstwerk 
geplaatst met de naam ‘Millenniumring’ naar een ontwerp 
van Henk Smit uit Noordbarge Het kunstwerk beeldt de 
oude laadkraan uit, zoals deze vroeger in de haven stond.  

Links: De haven van Noordbarge. Rechts: kunstwerk Milenniumring.
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U ziet hier de voormalige melkfabriek die in 
1893 werd geopend onder de naam ‘Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij Emmen 
en Omstreken’. Lid waren 25 boeren met in 
totaal 133 koeien. In de loop van de tijd kreeg de 
fabriek verschillende namen, te weten Emco en 
Cominzo. De fabrieken van Exloo, Odoorn, Dalen, 
Coevorden en Sleen werden overgenomen. Naast 
de fabriek op huisnummer Ermerweg 86 werd 
een nieuwe directeurswoning gebouwd. In 1983 
kwam er een einde aan de zelfstandige fabriek en 
werd deze ingelijfd bij de DOMO in Beilen, thans 
Friesland-Campina. De oude fabriek doet nu dienst 
als bedrijfsverzamel-gebouw met de toepasselijke 
naam ‘De Fabriek’. Plaatselijk Belang Noordbarge 
heeft met succes zijn best gedaan om de fabrieks-
pijp in stand te houden.Op het terrein van de fabriek 
staat een kunstwerk van de kunstenaar André Volten 
met als titel ‘Constructivistische Sculptuur’.

De oude melkfabriek
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-9
Links van de weg zien we een transformatorhuisje. Het is 
in 1930 in de Interbellumstijl gebouwd. Deze bouwstijl 
verwijst naar de architectuur tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en heeft kenmerken van de Amsterdamse 
school. Type en stijl zijn zeldzaam in Drenthe; het huisje 
staat dan ook op de gemeentelijke monumentenlijst van 
Emmen. In 2015 is er door een aanrijding grote schade 
aangericht; deze is op zeer vakkundige wijze hersteld.

Personeel bij het legen van de melkbussen.

Het transformatorhuis, 
gebouwd in 1930.
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-10
Op de grote brink staat het monument ter 
nagedachtenis aan de gevallen Poolse soldaten bij 
de bevrijding van Noordbarge en omstreken op 
10 en 11 april 1945. Ieder jaar wordt op 10 april 
op deze plaats een herdenking gehouden in 
aanwezigheid van honderden mensen. Er worden 
kransen gelegd en kinderen lezen gedichten voor.
Vroeger stond op deze plek het Schepershoes, het 
huis van de scheper. Van hier uit trok de scheper 
met zijn kudde, de schapen van de Noordbarger 
boeren, naar ‘de grote stille heide’.

Burgemeester 
Eric van 
Oosterhout 
bij de 
herdenking 
in 2021  

Het voormalige 
Schepershoes 
brandde in 
1951 af.
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-11
De Siebrandsbrug is genoemd naar Lambert 
Siebrands (1861-1945). Hij was losarbeider en 
brugwachter. Bij het doorlaten van een schip door 
de brug moest er bruggeld worden betaald. Er werd 
dan een klomp aan een touw naar beneden gelaten, 
waar de schipper het geld in kon doen. Er waren 
schippers die niet wilden betalen en die voeren door 
zonder te betalen. De kinderen Siebrands sprongen 
dan op de fiets en reden zo snel mogelijk naar de 
volgende brug in Westenesch of in Zuidbarge, waar 
aan de dienstdoende brugwachter werd gevraagd de 
brug niet te openen.

De Siebrandsbrug in vroegere jaren
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-12
Links van de weg ziet u een gedeelte van de 
Asserbrink, gelegen in de wijk Bargeres. Deze 
wijk is gebouwd in de periode tussen 1971 en 
1985. Dit gebied droeg vroeger de naam Stroeten 
en liep door tot aan Zuidbarge.
Stroeten waren laagten of kommen in de 
vroegere heide, waar water uit de omgeving zich 
verzamelde. De naam Stroeten komt in Noordbarge 
veelvuldig voor. Zo zijn er in deze omgeving de 
Vrije basisschool de Stroeten, de Stroetweg en de 
stiltetuin de Stroetenhof.

Doorkijkje in 
de Stroeten, 
zoals het 
vroeger was

Asserbrink 
met een oude 
bomenwal
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-13
Het Noordbarger bos is ongeveer 271 ha groot. Het 
is aangeplant in de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw. Het gemengde bos wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer en wordt in twee delen gescheiden 
door de Ermerweg.

-14
De afmeting van de dikke stien (steen), zoals de 
Noordbargers hem noemen, zijn 4.50 x 3.80 x 2 
meter. De steen heeft een gewicht van 55,4 ton. 
Op deze steen groeien zeldzame korstmossen. Er 
zouden gaten in de steen zijn geboord om deze 
met buskruit te vullen en zo de steen te laten 
springen. Je mag nooit de vingers in de gaten 
steken, want er zitten kabouters onder en die bijten 
er een stuk af. In Noordbarge wordt verteld dat je 
een kinderwens mag doen als je in de gaten kunt 
spuwen (speien).

De dikke steen
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